
 

Beste wijkbewoners en andere betrokkenen, 

In deze nieuwsbrief lees je over de volgende onderwerpen: 

 Filmpje: SpaarGas in vogelvlucht 
 Inkoopactie woningisolatie van Duurzaam Bouwloket 
 Hulp nodig bij Huisdossiers! 
 Veelgestelde vragen: Ik heb al PV-panelen, wat doe ik daarmee als ik PVT-panelen moet 

laten installeren? 

Hartelijke groet, 

SpaarGas Ramplaankwartier 

 

SpaarGas in vogelvlucht 

 

SpaarGas zit in de stilte voor de storm: 

dit voorjaar krijgen we te horen of de 

subsidie van het Programma 

Aardgasvrije Wijken doorgaat en de bal 

goed kan gaan rollen. We maakten van 

deze luwte gebruik om samen met de 

Gemeente Haarlem dit korte filmpje te 

ontwikkelen waarin projectleider Eelco 

Fortuijn het verhaal nog eens kort en 

krachtig uitlegt. Dé korte samenvatting 

om geïnteresseerden van binnen en 

buiten de wijk naar te verwijzen. 

 

Inkoopactie woningisolatie van Duurzaam 
Bouwloket 

De gemeenten Haarlem, Heemstede, Zandvoort en 

Bloemendaal organiseren samen met het Duurzaam 

Bouwloket en regionale isolatiebedrijven een collectieve 

inkoop voor woningisolatie. Ook als je mee wilt doen aan 

SpaarGas kan het interessant zijn om met de actie mee te 

doen. Denk dan  eerst goed na over de gevolgen van nu of 

straks isoleren voor je deelname aan SpaarGas. Lees meer 
 

 

https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/6b52/2e/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1ncGRxeTFJdUpURQ==/
https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/6b52/2e/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5sL25pZXV3cy9pbmtvb3BhY3RpZS13b25pbmdpc29sYXRpZS12YW4tZHV1cnphYW0tYm91d2xva2V0Lw==/
https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/6b52/2e/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5s/


Hulp nodig bij Huisdossiers! 

Er zijn wijkgenoten die graag hulp willen hebben bij het invullen van hun huisdossier. SpaarGas 
heeft daarvoor de Straatcoaches in het leven geroepen: wijkgenoten die graag de helpende 
hand uitsteken. De ambitie van SpaarGas is: In elke straat een Straatcoach! We zijn nog op 
zoek naar Straatcoaches, dus wil je meer weten? 

 

Vertel mij meer over Straatcoach worden! 

  

Heb je zelf hulp nodig bij het Huisdossier, neem graag contact met ons op. 

 

 

Veelgestelde vragen 

Heb je vragen over het project? Op de website vind je actuele 

informatie en antwoorden op je vragen over SpaarGas. We zullen in 

de komende nieuwsbrieven steeds een veelgestelde vraag uitlichten 

om je een beetje wegwijs te maken. Deze maand: Ik heb al PV-

panelen, wat doe ik daarmee als ik voor het project PVT-panelen moet 

laten installeren? 
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